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O NÁS
Výcvikové pomůcky Bentech se objevily na českém a slovenském trhu v roce 2014. Od té doby se 
nám úspěšně podařilo oslovit trh v dalších evropských zemích. Neustále rozšiřujeme nabízený 
sortiment elektronických obojků a ohradníků. Značka Bentech pochází od prověřeného výrobce, 
který klade důraz nejen na kvalitu, ale také na bezpečnost jejich nositelů a jejich páníčků. 

Náš pracovní kolektiv má za sebou bohaté zkušenosti. Dokážeme poradit a doporučit vhodný 
prostředek k výcviku a usměrnění chování psa. Svým zákazníkům nabízíme špičkový zákaznický 
servis. 

Od května roku 2015 roku jsme otevřeli pro své zákazníky kamennou prodejnu v Praze. Věříme, 
že si k nám najde cestu co nejvíce zákazníků. Rádi poradíme a pomůžeme s výběrem.



ELEKTRONICKÉ VÝCVIKOVÉ OBOJKY

Elektronické výcvikové obojky jsou moderní 
pomůckou, která si nachází stále více příznivců mezi 
pejskaři. Ti dokáží ocenit zkrácení doby výcviku. 
Efektivní využití elektronického obojku napomůže, 
společně se slovními povely, rychleji usměrnit cho-
vání psa a naučit ho reagovat na povely jeho páníč-
ka. Pomocí obojku lze odnaučit psa jeho zlozvykům. 
V neposlední řadě také ochrání psa před nepředví-
datelnými situacemi.

Elektronické obojky disponují zvukovou signalizací, 
vibracemi a elektrostatickými impulzy. Jsou určeny 
pro všechny psy, vzhledem k tomu, že se dá intenzita 
upozornění nastavit dle velikosti, citlivosti a potřeb 
každého psa. Elektrostatický výboj sám o sobě 
není bolestivý a zdravému psu neublíží. Používá 
se především v začátcích výcviku, než si pes osvojí  
souvislost mezi elektronickým signálem a slovním 
povelem svého pána, nebo v krizových situacích.   

FUNKCE OBOJKŮ
Zvuk
Zvuk je první stupeň varování psa. U psů, kteří jsou již zvyklí 
používat elektronický obojek, již stačí zvukový signal k tomu, 
aby pes uposlechl povel svého pána.

Vibrace 
Vibrace je druhý stupeň varování psa. Přijímač na krku pejska 
vibruje. Tento způsob povelu je pro mnoho psů dostatečný.

Impulz 
Elektrostatický impulz se používá především v začátcích 
výcviku, než si pes osvojí povely svého pána, nebo v krajních 
situacích. Sám o sobě není bolestivý, ale nepříjemný.  
 

Krátký popis

Pro koho je obojek určen

Krátký popis

Obojek P310 vyniká moderním designem. Disponuje zvukem, 
vibracemi a elektrostatickým impulzem v 16 úrovních. Je určen 
pro výcvik 1 – 2 psů (při zakoupení dalšího přijímače). Výhodou 
je podsvícený displej a jednoduchá manipulace. Vysílač i přijímač 
jsou dobíjecí.

Funkce Dosah Napájení Vodotěsnost Další

Impuls, vibrace, zvuk 300 m Akumulátor Ponořitelný Podsvícený 
displej

Pro koho je obojek určen
Pro menší a střední psy. Nastavitelnost obojku je do X cm.

Obojek P610 má podsvícený displej a nabízí funkce - elektro-
statický impulz, vibrace a zvukové upozornění. Dosah vysílače s 
přijímačem je do vzdálenosti 600 metrů. Přijímač obojku je plně 
vodotěsný. Vysílač i přijímač mají zabudovaný dobíjecí Lithiový 
akumulátor.

Funkce Dosah Napájení Vodotěsnost Další

Impuls, vibrace, zvuk 600 m Akumulátor Ponořitelný Podsvícený 
displej

Pro všechny druhy psů. Nastavitelnost obojku je do 65 cm.

Obojek D776 používá funkce zvuk, vibrace, svítilnu a elektro-
statický impulz, který je možné nastavit v úrovních od 00 do 99.  
Přijímač i vysílač obojku je dobíjecí. Vysílač má pro každou funkci 
své vlastní tlačítko. Při přímé viditelnosti je možný dosah signálu 
až 800 metrů. 

Pro menší psy. Nastavitelnost obojku je do 65 cm.
Funkce Dosah Napájení Vodotěsnost Další

Impuls, vibrace, zvuk 800 m Akumulátor Ponořitelný Podsvícený 
displej

OBOJEK t728 OBOJEK P310

Krátký popis

Pro koho je obojek určen

VÝCVIKOVÉ OBOJKY

Krátký popis

Obojek T728 je profesionální obojek s dosahem až 550m. 
Disponuje vodotěsným přijímačem, kterému nevadí déšť ani sníh. 
Vysílač i přijímač mají vestavěný dobíjecí akumulátor. Obojek 
nabízí 7 režimů intenzity zvukové signalizace, elektrických impulzů 
a intenzity vibrací. 

Funkce Dosah Napájení Vodotěsnost Další

Impuls, vibrace, zvuk 550 m Akumulátor Ponořitelný Úrovně 1-7

Pro koho je obojek určen

Pro všechny druhy psů. Nastavitelnost obojku je do 60 cm.

OBOJEK P610

OBOJEK D776
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Krátký popis

Funkce Dosah Napájení Vodotěsnost Další

Impuls, vibrace, zvuk 300 m Akumulátor Ponořitelný Podsvícený 
displej

Pro koho je obojek určen
Pro všechny druhy psů. Nastavitelnost obojku je do 60 cm.

Krátký popis

Pro koho je obojek určen

OBOJEK tC01

OBOJEK t05l

OBOJEK t04l

Krátký popis

Pro koho je obojek určen

Obojek TC01 používá zvuk, vibrace a elektrostatický impulz, jehož 
intenzitu lze možno regulovat v 99 úrovních. Výhodou obojku je 
vodotěsný a dobíjecí přijímač. Vysílač má pro každou funkci své 
tlačítko. Podsvícený LCD displej umožňuje bezproblémové použití 
i ve tmě.

Obojek T05L je základní model, který disponuje všemi potřebnými 
funkcemi. Umožňuje zvukovou signalizaci, vibraci, elektrostatický 
impulz a světelnou lokalizaci. Intenzitu lze regulovat od 0 do 100. 
Výhodou obojku je velmi jednoduché ovládání. Přijímač není 
vodotěsný, ale pouze voděodolný.

Funkce Dosah Napájení Vodotěsnost Další

Impuls, vibrace, zvuk 300 m Baterie Voděodolný Úrovně 
1-99

Pro všechny druhy psů. Nastavitelnost obojku je do 56 cm.

PROTIŠTĚKACÍ OBOJKY

Obojky identifikují psí štěkání a následně psa upozorní 
na nevhodné chování pomocí elektrostatického impulzu.

PRINCIP ČINNOSTI
Pokud pes zaštěká, obojek vydá zvukový signál, který funguje 
jako výstraha, pokud ve štěkání pokračuje, dostane krátký
elektrostatický impuls. Tento impuls je mu nepříjemný, ale není 
nijak nebezpečný. 

Krátký popis

Protištěkací obojek T20 je vybavený vestavěným akumulátorem a 

je ponořitelný do 1 metru hloubky. Obojek je vhodný pro všechny 

velikosti psů a aktivuje se pouze při vibraci hlasivek. Můžete vybrat 

ze 7 úrovní intenzity.

PROtIŠtĚKaCÍ OBOJEK t20

PROtIŠtĚKaCÍ OBOJEK t40

Krátký popis

Obojek T40 pomocí mikrofonu rozpozná psí štěkot a poté spustí  
7 režimů aktivace obojku. V prvních dvou úrovních pes 
obdrží pouze zvukové upozornění, v dalších úrovních impulz nebo  
vibraci. Obojek je vyráběn ve dvou verzích: T40S (s impulzem), 
T40V (vibrací)

Funkce Úrovně Napájení Vodotěsnost Hmotnost

Impuls/ vibrace, zvuk 7 Baterie Voděodolný 40 g

Funkce Úrovně Napájení Vodotěsnost Hmotnost

Impuls, vibrace 7 Akumulátor Ponořitelný 52 g

VÝCVIKOVÉ OBOJKY

Funkce Dosah Napájení Vodotěsnost Další

Impuls, vibrace, zvuk 300 m Akumulátor Ponořitelný Podsvícený 
displej

Pro všechny druhy psů. Nastavitelnost obojku je do 56 cm.

Obojek vyniká svým jednoduchým designem a tvarem.  
Vysílačka tohoto obojku je podsvícená, umožňuje tedy ovládání 
i za zhoršených světelných podmínek a za tmy. Přijímač je zcela 
ponořitelný. 
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Krátký popis

Protištěkací obojek 772 s vestavěným dobíjecím akumulátorem 
má 7 režimů intenzity. Je plně ponořitelný a disponuje také 
zabudovaným senzorem, který rozpozná štěkot vašeho psa.

Funkce Úrovně Napájení Vodotěsnost Hmotnost

Impuls, vibrace, 
zvuk 7 Akumulátor Ponořitelný 70 gPROtIŠtĚKaCÍ OBOJEK 772

Korekční zóny Délka drátu v balení Napájení Vodotěsnost

Impuls, vibrace, zvuk 200 m Baterie Ponořitelný

ElEKtRONICKÉ
OhRaDNÍKY

ElEKtRONICKÝ OhRaDNÍK KD660

Pro koho je ohradník určen

Ohradník je určen pro všechny druhy psů.  
Nastavitelnost obojku je do 70 cm.

Korekční zóny Délka drátu v balení Napájení Vodotěsnost

Impuls, vibrace, zvuk 300 m Akumulátor Ponořitelný

ElEKtRONICKÝ OhRaDNÍK 026

Pro koho je ohradník určen

Ohradník je určen pro všechny druhy psů.  
Nastavitelnost obojku je do 44 cm.

ELEKTRONICKÉ OHRADNÍKY

Elektronický ohradník (neboli neviditelný plot) slouží pro  
vymezení prostoru pro volný pohyb psa.

PRINCIP ČINNOSTI
Jakmile se pes začne přibližovat k hranici vymezené anténním 
kabelem, dostane nejdříve zvukový signal, který ho varuje před 
pokračováním v cestě. Pokud pes zvukové varování neuposlechne, 
dostane elektrostatický výboj. Pes brzy pochopí, co signalizace  
znamená a bude se pohybovat pouze tam, kde to má dovoleno.   

ElEKtRONICKÝ OhRaDNÍK 023

Pro koho je ohradník určen

Ohradník je určen pro menší a střední psy. 
Nastavitelnost obojku je do 57 cm.

Korekční zóny Délka drátu v balení Napájení Vodotěsnost

Impuls, vibrace, zvuk 300 m Baterie Voděodolný

Korekční zóny Délka drátu v balení Napájení Vodotěsnost

Impuls, vibrace, zvuk 300 m Akumulátor Ponořitelný

Pro koho je ohradník určen

Ohradník je určen pro střední a větší psy.  
Nastavitelnost obojku je do 44 cm.

ElEKtRONICKÝ OhRaDNÍK W227
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Lokátor A700 je nástupcem starší verze A600. Jedná se 
o lehký a vodotěsný lokátor pro domácí zvířata, který 
se ovládá pomocí telefonu. Stačí pouze vložit SIM kartu 
s povolenými mobilními daty. Zařízení posílá odkaz na 
Google Maps s přesností na 5 metrů, ihned po zavolání. 

PRINCIP ČINNOSTI
GPS lokátor umožňuje sledování a lokalizaci psa s určením přesné 

polohy pomocí GPS souřadnic. Do zařízení vložíte vlastní SIM kartu. 

Zařízení, na vyžádání, odešle SMS s informací o poloze lokátoru 

formou odkazu na mapy přes SMS.

gPS lOKÁtOR a600

gPS lOKÁtORY

gPS lOKÁtOR a700

Lokátor slouží pro GPS monitorování vašeho psa nebo 

kočky. Polohu a pohyb lze jednoduše sledovat přímo z 

telefonu pomocí Google Maps. Je vhodný pro středně 

velké a velké psy. Zařízení je dobíjecí a voděodolné. 

Vodotěsnost Napájení Vlastní SIM Hmotnost

Ne Akumulátor Ano 65 g

Vodotěsnost Napájení Vlastní SIM Hmotnost

Ano Akumulátor Ano 30 g
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GPS LOKÁTORY
Lokační zařízení pro sledování vašeho psa nebo kočky.
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Telefon: +420 222 310 006 
Otevírací doba: PO-ČT 10-18, PÁ 10-17 

Obchod Výcvikové obojky
Koněvova 1162/86, Praha 3, 130 00

www.ben-tech.cz

Email: info@ben-tech.cz 

Czech Partners Group s.r.o.

OBOJKY BENTECH ®


